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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Asociației pe anul 2021

Adunarea Generală a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din
Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, întrunită în ședință la data de 02.12.2021, având în
vedere:
- Conform prevederilor art.14 si art.16 din Statutul Asociatiei;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 26/01.09.2021;
- Decizia nr.13/01.09.2021 a Președintelui Asociației;
- Prevederile art. 27 alin.3 din Legea nr. 51/2006;
- Prevederile art. 11 si art. 50 din Anexa 1 la HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
109/2011;
HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă rectificărea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Asociației pe anul 2021,
in sensul diminuarii liniei bugetare “2.1. Total cheltuieli salarii” cu suma de 42.000 lei și
adaugarea unei noi linii bugetare “2.2.4 Cheltuieli cu comisia de selectie” cu suma 42.000
lei.
Art.2. Prezenta Hotărâre se comunică cu:
- Membrii Asociației;
- Administratorul public al Asociației.

PREȘEDINTE
Dinu Iancu Sălăjanu
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EXPUNERE DE MOTIVE

În vederea desemnării membrilor Consiliului de Administraţie al Companiei de Apă
Someș S.A, s-a aprobat de către Adunarea Generală a Asociaților, prin Hotărârea nr.
26/01.09.2021, constituirea în cadrul Asociației a comisiei de selecţie pentru derularea
procedurii.
Conform deciziei nr.13/01.09.2021 a Președintelui Asociatiei, s-a stabilit
componenta comisiei de selectie si remuneratia. Comisia de selectie este remunerata
astfel (suma neta): Presedinte 2000 lei/luna si membrii 1000 lei/luna/membru.
In acest sens conform HG 722/28.09.2016, art. 50, se propune adaugarea unei linii
bugetare distincte cu suma aferenta platii comisiei de selectie si in consecinta rectificarea
Bugetului pe anul 2021 astfel: diminuarea liniei bugetare “2.1.Total cheltuieli salarii” cu
suma de 42.000 lei si adaugarea unei noi linii bugetare “2.2.4 Cheltuieli cu comisia de
selectie” cu suma 42.000 lei (sumele aferente anului 2021).
Propunem, in concluzie, aprobarea rectificarii bugetul de venituri si cheltuieli pentru
exercitiul financiar 2021.

Administrator public
Septimiu-Cătălin Țurcaș

